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Stanovení výše úplaty ve školní družině

Obecná ustanovení
Předpis je vydán na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění.

I.
Působnost a zásady dokumentu

Předpis upravuje podmínky pro stanovení úplaty za zájmové vzdělávání a její snížení či prominutí.

II.
Přihlašování a odhlašování

a/ Ve školní družině je určena ředitelem školy vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků,
     předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
b/ Přihlašování a odhlašování žáků ze školní družiny je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka. 
     O přijetí žáka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti se rozhoduje 
     na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o  roz-
     sahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny ve všech dnech týdne.
c/ O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka.

III.
Stanovení výše úplaty ve školní družině,

podmínky úplaty

a/ Ředitelka školy stanoví výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině při ZŠ a MŠ Volduchy na částku 
     120,- Kč měsíčně splatnou předem pro zájmovou činnost. 
     Možnosti placení: a/ jednorázově  120,- Kč x 10 školních měsíců = 1200,-Kč
                                      b/ ve dvou splátkách     120,-x 4 školní měsíce= 480,- Kč a 120,- x 6 školních měsíců
                                                    = 720,-Kč
                                      c/ měsíčně  120,-Kč, od září do června
     Pokud není úplata za žáka uhrazena, finanční referent o tom uvědomí ředitele školy nejpozději
     do dvou měsíců. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
b/ Výši úplaty může ředitelka snížit nebo úplatu prominout, jestliže:

- účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních  
službách,

- účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o 
státní podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli

IV.
Závěrečná ustanovení

Kontrolou provádění tohoto předpisu je pověřena Libuše Monhartová.
Účinnost od  01.09. 2021

                   
                                                                                                                                Mgr. Václava Aubrechtová
                                                                                                                                    ředitelka organizace                            


